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Vracím se k vám, rodná pole,

písní svou vždy zas a znovu,

jak to horské pes vrchole

táhne peru skivanovu.

Únavná k vám cesta byla

cizím svtem z bludné pouti,

kídla má se opozdila,

sotva moh' jsem dolétnouti.

Ne už bujné nad osení,

vracím se k vám na strniska;

jarní píse už to není,

stlumen jen zvuí, stýská.



Vaše meze, chrástky, skalky,

co tch upomínek mají!

všechny jsou, jen jako z dálky

zvony k vám když doznívají.

Pec jen v podzimkovém chladnu,

— srdce teskné, peru chromá, —
i když do brázd vašich padnu,

u vás jen jsem doma, doma!

Na Zhiroze, lyoS.



SELSKÁ dívka.

A v sadech kvt nádherných

jim roste na tisíc,

nám v lukách, by ne pyšných tak.

jich roste ješt víc. —
I a se v mstech usmjou,

že neznám jejich svt,

mn dostaí tak být a rst

jak volný luní kvt.

Jsem prostá, selská dívina,

však hrdá na svou krev,

neb istší nemá na zámku

tam žádná z panských dv;

a otec íká: ,, Knížeti

a nevhod je i vhod,

tak starý, dobrý rodokmen

má i náš selský rod."



Já ovšem pod skly nerostla,

— to u nás není zvyk

a horké slunce dopraží

nám žito, bohudík! —
le ožehne-li do hndá

i blost lící mých,

mn v oích zbylo slunéko

a na rtech zdravý smích.

Mé ruce nejsou hedvábné,

— to u nás nemž' být:

jsme my, je chasa, dvr a stáj

a všechno to chce žít, —
však ní ruku stisknu-ll,

a v emkoliv to už,

že poctívej i na svt
ji nestisk žádný muž.

Mám také tak svou hlaviku! —
však neznám planých slov:

co eknu, eknu! — slovo mé

je platný, ryzí kov;

a každé mi jde od srdce

a pímé jest a ctné,

a dím-li: ,,Tak!" — je tedy tak

a dím-li: ,,Ne!" — je ne.



A ráda, — bože, jak by ne! —
si podbám na krásu,

a ráda hezkou kytiku

si vpletu do vlasu

a rži k pasu pipnu si,

— ó kdo by jinak moh'! —
to onu, co mi z lásky dal

mj zlatý, hodný hoch.

O ano, zrovna na srdce

ten rže kvt si dám,

aby to vdl celý svt,

jak ho tak ráda mám;

že pjdem spolu k oltái

a pjdem spolu dál

tak vrn celým životem,

a radost dá, neb žal.



POVZ MI.

Povz mi to, hochu mj,

co t v pravd vedlo k nám?

,, Nejkrásnjší ržika,

v zahrad co kvetla tam."

A co, že tam u vrátek

na zahrad zstal jsi?

,,Se skivánkem o závod

ranný ptáek zpíval si."

A že's našim o mne ek',

pro to bylo, hochu, jen?

,,Vlaštovika pod krovem

šukala tam celý den."

A že já t ráda mám,

kdo ti ek', mj rozmilý?

,,Byly to dv hvzdiky,

co ti z oí záily."



JARNÍ PÍSE.

Tak mile jarní slunko dnes

v kraj usmálo se z podnebes!

a jeho záí zlacené

se tpytí luhy zrosené.

A nad polemi veselo

tch skivánk se rozplo,

že, jak to zvuí v nebesa,

i ve mn srdce zaplesá.

Co kvtu každém na proutku,

co na lukách je kohoutk,

a kukaek a pomnnek,

— a v hlav mé co myšlenek!

Neb je mi to jak v pohádce,

jak zelená se v zahrádce

mé myrty každý lísteek

na svatební mj vneek.



PASACKA.

Krpje rosy na tráv

se tpytí v sluneném jasu,

na kvtu motýl ješt spí

a já už kraviku pasu.

Na hlav erstvý vneek,

nožky bílé a bosé,

a podkasanou sukniku,

se brouzdám v perlivé rose.

Žežulka kuká vesele

do luk od lesa kraje

a já si zpívám písniku

milou jak dechnutí máje:
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,,Jen má-li hoch mj pec mne rád?"

a v tráv tylístek hledám.

Ó, najdu-li ho, nikomu,

než jemu, v svt ho nedám !

,,Jen má-li hoch mj pec mne rád?"

žežulko zakukej, — ano?

Ona mi kukla nastokrát

v to krásné, slunené ráno.
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V LESE.

Jak šla žitem Jenny malá.

Bunis.

Bylo-li to srdce moje,

co jsem vidl dnes,

když jsem zašel do té chvoje,

když jsem zašel v les?

Na mýtin trávu žala,

metlici a ves; —
toho se as nenadálá,

že tu budu kdes.

Hlavu zpola otoila,

srp jí z ruky kles;

jako laka vyskoila,

uslyší-li hles.

Jako laka do té chvoje

utekla mi v les:

že to bylo srdce moje,

co jsem vidl dnes!



NE—.

Ne !
— kdybys prosil tisíckrát,

tu hubiku ti nechci dát;

matika íká, dve ctné

že nesmí, — tedy ne a ne!

Tys hodný tak a moudrý hoch,

ty matiku bys prosit moh',

a jestH ti to dovolí,

pak teprv eknu: Nikoli!

Ty, kdybys v pravd ml mne rád

bys nechodil se nikam ptát, —
zde neprosil se, ani tam,

a hubiku mi dal hned sám.
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CO TI MÁM ÍCI.

Co ti mám íci,

jak mám t rád ? -

jak vela kvítek

podjarních lad.

Jak pole rosu

a ptáka strom,

pták milou vtev

na strom tom.

Jak o žních jitro,

kdo vyjde ven

a zlat svitá

na krásný den.

A kdys, — kéž záhy

tam's domovem!

jak vlaštoviku

svým pod krovem.
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STOL ISTKÁ.

Tu rži stolistou,

co slíbila's mi dát,

z tvé ruky nevezmu,

ó za nic nastokrát!

Tu rži stolistou,

jak rozkvete, si mj
a do posledního

ji lístku otrhej,

Tu rži stolistou

jen otrhej si ty,

a lístek po lístku

dej erstvý na své rty.

Tu rži stolistou, —
kéž kvt jich plný sad!

bych jednu po druhé

s tvých rt moh' zulíbat.
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POROSENÉ CHRPY.

Porosené chrpy

v klasech na souvrati,

museh jsme na vždy

tam si s bohem dáti.

S bohatými klasy

modré chrpy v poli

kvetou, ale nesmí

s nimi do stodoly.

A jak jsme tu spolu

pi západu stáli,

tvoje modré oi

slzy zalévaly.
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Na rtech ani slova,

jenom líce bledý, —
a tak jsme si ruku

stiskli naposledy.

Porosené chrpy

v poli na souvrati, —
vždy tch smutných oí

musím vzpomínati.



ŽNEKA.

Vesele, vesele chrustí mj srp

do klas, do mák, do modrých chrp;

po hrsti hrstku je kladu v ad,

klas, chrpy, máky, vše napoád.

Ty modré chrpy mám v oích svých,

ervené máky mám na lících; —
ty polní tady kvetly svj as,

mj není, mj není jenom ten klas.

Mj není, mj není, — ale snad pec: -

podle mne hospodá žne, mladý žnec

a ten mi šeptá, až zazní cep,

že budem spolu jíst nový chléb.



PED SVATÝM JANEM.

Paul Ann Borovské.

Ped svatým Janem kdo jde v bor,

tam lesních panen spatí sbor,

vid? —

,,To pi msíném úsvitu

se pasou lan v pažitu; —
vždy!"

Však jednou lesní pannu pec

tam chytil mladý myslivec,

hled!

,,Já také jednu laku rád

bych si tam chytil jedenkrát,

že!"



Dnes veer pást se nebudou,

neb s dívkami tam hoši jdou,

vz.

,,I a tam jsou až v bílý den,

tu laku pece chytnu jen

dnes."

To vidla bych nerada; —
však jestli se ti která dá,

chy . . .

,,Já ze všech jenom jednu znám,

tu bych si na vždy odved k nám;

pij!"
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VÝJEZD.

Moje mladé, vrané kon
dusají, už jdu si pro n;

na dvr v slunka úsvit ranný

vyskoili jako panny.

Od kopyt až po upreny

vyesány, uhlazeny,

v cpky hívy jako asy,

pestré stuhy v nich a klasy.

A jak se mi zapahají,

nohy jim jak strunky hrají

a než ek jsem: ,, Halou, halí!"'

vesele mi zaehtali.

Moje vranky jako stely

dnes mi ze vrat vyletly. —
Halou, hali, na tu cestu !

jedeme si pro nevstu.
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POD LESINOU.

Pod lesinou s jara

kvete koniklec; —
slibovaPs mi: „Nepla,

budeš moje pec."

Pod lesinou v lét

hoí vlí mák;

naši lásku rozvál

vítr také tak.

Pod lesinou v stéblech

suché traviky

na podzimku trhám

rudé slziky.

Pod lesinou v zim
chestí bodláí;

potok slzí už je

vzkísit nestaí!
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LUHY, LUHY ZELENÉ.

Luhy, luhy zelené,

hory, hory vzdálené; —
co jste mi to udlaly,

vy mé oi milené!

Jak to slunko spanilý

ráno jste mi svítily;

vždy jsem já vám neíkala,

abyste mne budily!

Naped jste se usmály,

potom srdce sžehaly,

pak, — ím jsem vám ublížila?

zapadly mi do dáli.
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Dál než hory v dálav,

dál než slunko v mrákav:

a mn v oích nechaly jste

slz jak rosy na tráv.

Luhy, luhy zelené,

hory, hory vzdálené; —
jak jste na mne zapomnly,

vy mé oi milené!
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PECE JEN.

Daleká je cesta

k vám od našich strání,

pec jen, mé srdéko,

našli jsme se na ní.

Pes kvetoucí luhy,

závje a píval,

co se já tou cestou

k tob nachodíval!

A te mezi námi

jak by rostly hory! —
u vás širé lány,

u nás chudé svory.

A jak se ta cesta

za horami tratí,

pec jenom se srdce

nesmí ustýskati.
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Za jiného pjdeš

a já vezmu jinou.

a tak nám ta naše

mladá léta minou.

Pec jen budem oba,

od lán i strání,

vzpomínat té mladé

lásky do skonání.
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ZPVÁK MLUVÍ.

Co jsem nazpíval se

vám už, dívky zlaté

!

a te ptá se zpvák,

co mu za to dáte?

Ta na grošík bílý,

druhá na kytiku,

jiná rozmýšlí se

snad i na hubiku!

Bývávalo, bylo

ped mnohými jary! -

ale ted je zpvák

ošklivý a starý.

Grošík, bílý grošík

složte u chuas,

zpvák má dost stíbra

na svém bílém vlasu.
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Za písniku jednu,

která hocha máte,

dejte mu svá líka

zlíbat tisíckráte.

Ale zpvákovi,

sad až jarem zkvete,

hodte na hrob rži,

— která vzpomenete !
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ODKUD, KAM.

Odkud jsem, ví jen Bh sám;

odejdu a nevím kam.

Chvilku tady pobudu,

jak se líbí osudu.

Od rána, a h, i snáz,

po svém jdu až v soumrak zas.

Po klopot jedenkrát

odpoinu sob rád.

Tlo v prachu, — a kde duch ?

to už zase id jen Bh.
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ZRNO.

Boží rady neskonalé

že jsou tajný mému soudu?

vždy je tak to zrnko malé,

které kladu v syrou hroudu.

Na širé jak lány padá

v bezpotu, kam oko spje,

zdá se mi: tak v nebes lada

Bh své zlaté hvzdy seje.

A když tak to zrnko žitné

klíí, roste nad brázdami,

velké jest a nevyzpytné

jak ty boží hvzdy samy



33

CO Z PRACHU VZEŠLO.

Co z prachu vzešlo,

zas v prach se vrátí; —
na proto truchlit,

na proto lkáti?

Od jara k zim
kvt má svou dobu;

tak od kolébky

lovk jde k hrobu.

Ten kvete v slunci,

ten vadne v stínu;

všichni se sejdem

kdys v zem klínu.
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V HOI.

U nás pláou jenom ženy,

muž je tich;

vzlykot v prsou uzamený

bouí v nich.

U nás dlouho mrou jen ženy;

hoem tup,

klesne muž jak vyvrácený

v boui dub.
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HVZDNÝ VEER.

Hvzdiky svítily,

— byl msíc máj, —
já ješt po práci

vyšel si v háj.

Bízy tam šeptaly,

já pod n sed,

myslel jsem, — hledl jsem

v ten boží svt.

V tom tichém ševelu

nikde ni hles,

v poli jen kepelka

zatloukla kdes.
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Hledl jsem pes pole,

v tu hvzdnou výš,

srdcem mi projela

života tíž.

Mé srdce, mé srdce,

dnes nech to být!

— na nebi, na zemi

takový klid . . .
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CO DLAT —

Co dlat !
— vše a jak to nese den,

co prvním jitrem východ zabarven

a pes práh vyjdem polou ve spánku,

až opt do veerních ervánk. —

Ješt je vlhký rosou lán a luh,

už zapaháme si svj dobrý pluh,

své pole zorem a jak zanem set

už v rupot bran slyšíme kosu znt.

Osení vytahuje, metá v klas,

obilí žloutne, chrustí, má svj as,

a žnem. — Co všechna klopota a tíž

když sepnem ebiny a jedem již!

A jak ta hojná úroda je kol,

poslední snop odvezen do stodol,

kde do podzimku žentour zní a cep

a na rok do sytá zas máme chléb.
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Le všechna práce znií-li se dnem,

klas do jednoho zatluen byl v zem •

na ele chmuru, ale bez stesku,

vše zaoráme aspo na smsku.

A vše-li marno bylo v potu dne,

když veernice šerem zasvitne

a ticho lehne do polí a lad . . .

co dlat! — dotrpt a též jít spát.
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ZVONY.

Zvony, naše zvony,

jak tak slavn zníte,

pes luhy a lány

když se rozzvuíte!

Kovovými hlasy,

pospolu a samy: —
jak to naše srdce

v jedno zvuí s vámi!

Vesele když k nebi

slyšíme vás znti,

všechna naše radost

s vámi vzhru letí.
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A když zazní hranou

vaše hudba lkavá,

všechno naše hoe

v ní se vyplakává.

A když dozníváte

s vže naší vísky,

nepoznaný svtem

Bh je nám tak blízký.
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TICHÉ POLE.

Na vrchu se vížka blá,

božího tam u kostela,

ohrazené, pod tou vží

malé tiché pole leží.

Malé, tiché, smutné pole,

každé zrno samo dole,

a tak hluboko se sází,

že už žádné nevychází.

Jeden je tam sází v tichu,

každé zrno v jednu líchu;

se zrnem když picházejí

s vže smutn zvony znjí.

Celý rok se tady seje,

do trávy a do závje;

co kam padne, to tam padne,

dál už není práce žádné.
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Jedna lícha spráhlá, k jiné

drahocenná rosa Hne,

na nkteré kvítko prosté,

na jiných jen plevel roste.

Malé, tiché, smutné pole —
všem tak tvrd spí se dole:

radost, žalost, ústrk, pýcha,

všechno už tam leží zticha.

Rád, i nerad, do tmy dol

musí každý; tam spí spolu.

Všem a svtlo Tvé tam záí,

toho pole Hospodái

!
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JARO.

Když jako mléko zkvete sad

a ptáe s vtví zapje,

tu jest mi, jako v srdce chlad

i mn když kvtu navje.

Jak jsou ty role zeleny,

jak luka bují žluákem,

jak nebe, duše zasteny

ni jedním nejsou oblakem!

A zlaté slunko rozmilo

když usmívá se, pohívá,

v tom srdci jak by nebylo,

a cokoli tam bolívá.

Ba, jak to pišlo, nevím sám,

že padá se mne všechna tíž,

a na se jenom podívám,

— i kdo mi kivdil, je mi blíž
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PLUHU.

Hluboko mi orej,

ty mj dobrý pluhu,

jediný mj vrný

na tom svt druhu!

V arodjném hradu,

v pohádkovém kraji

kdes to lidské štstí

zakleto prý mají.

Hledají je pravdou,

hledají je bludy,

na nebi a zemi,

a ví Bh, kde všudy.
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Hluboko mi orej,

pluhu mj, v to pole —
naše štstí tady

odpoívá dole.

My v tu vlastní sílu

jenom víru máme. —
Hloub! — mj vrný druhu,

však je vyoráme.
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^
ŽENCI.

J dou ženci s pole k domovu

a šednou role a lada,

msíný srpek stíbrný

za tmavé lesiny padá.

Tam dole od luk vane chlad

do horkých, znavených tváí,

po hvzd hvzda vychází,

ode vsi svtélka záí.

Jdou ženci, každý k domovu

a s žatých polí to dýše,

jak po bolestech rodika

když nejprv usnula tiše.
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poslední vuz.

Zapadlo slunce za vrcholy,

vzduch voní klas lahodou;

vz poslední vjel do stodoly

s letošní boží úrodou.

Dvr pomalu se v soumrak halí

a první hvzdy mrkají,

a kon, volni, zaehtali

a oddusali do stájí.

Tam chrupe to a žvýká, frí

tak spokojen v soumraku

a mléko z plných vemen crí

do pnících se doják,

A tmí se; cvrek od záhume
si šviinká a z dáliny

zpv mladistvý se nese tlumen

pes širé polní tišiny.
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Ted od stolu se eled zvedla; —
dne práce tedy skonena!

a na zásep si ke mn sedla,

— dnes prvn, — žena znavená.

Jak utichla ted celá víska —
jak mile chutná dýmika !

Vzduch vlhne, nad bory se blýská,

dá Bh, dnes pijde vlažika.
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(

VOLCI.

Na své volky vzpomínám

zapražené k pluhu,

jak jsou s ním tak vrných tré,

nerozluných druh.

Jak mi v poli orají,

jak mi s pole klidí; —
však si lásky zaslouží

nkdy víc než lidi!

Pro to dílo klopotné,

stálé, mlenlivé,

pro ty svoje poctivé

oi trplivé.
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DLUH.

Ani u nás doma,

ani z domu

nezstávám dlužen

pranikomu.

Jenom tím, co otci,

matce vrátím,

dluh svj nikdy v svt
nedoplatím.

A vše zstalo by

bez úroku,

kdybych neml vlídný

pohled v oku.

A to dobré slvko

v každém ase; —
vsak mi to mé dti

vrátí zase.
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V DTSKÉM KOUTKU.

DDOUŠEK.

Ddoušku, bloušku,

co to bylo,

že vám tak na hlavu

nasnžilo?

Nohy se motají,

ruka tese,

div že vás vtíek
neodnese.

Ddoušku, bloušku,

pojte nicko,

my si vás odvedem

na sluníko.
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Teba už na hlav

nepomže,

tváe vám rozkvetou

jako rže.

I až tak celý se

ohejete,

jako to slunko se

usmjete.
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II.

MALÍ ŽENCI.

Když jsme s pole žito brali,

to jsme se tam nadlali!

Že si taky rádi sednem,

šli jsme tam až ped polednem.

A že obd nesli naši,

hned jsme padli na tu kaši.

Pak, že prý jsme pekáželi,

spát nás dali do mandeli.

Když se nechtlo spát více,

šli jsme na mez na trávnice.

Bylo po nich, jak by zamet!

tak jsme melákm šli na med
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A to dalo velkou dinu!

proto honem na svainu.

Když jsme honem pry zas chtli,

njak se tam rozmysleli.

Že prý bude dobe asi,

dají-li nám sbírat klasy.

Nebylo to od nich pkné —
Neposlechnout! — to se ekne!

S frou za frou jak jeli,

nás vzít s sebou zapomnli.

Poslední až vezli dom,
naložili si nás k tomu.

To nám bylo dobe v mžitku

každý svou ml klas kytku.

Bude aspo na toánku:

dostaneme pomazánku.
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iii.

RANNÍ NaVSTÉVA.

Kdo tak potm už jde k nám,

když já oi otvírám?

Dvée samy vrzly zticha,

nkdo do tváe mi dýchá.

Ah, náš Plocku, to jsi ty,

z venku celý rositý!

to se mže zle ti vésti,

že máš tlapy na pelesti.

Ale myslíš, píteli,

že jsem v teplé posteli,

co ty venku v snhu, mrazu

chránil jsi nás od úrazu.

Dej jen tu svou hlavu blíž —
mám t rád, — a ty to víš!

Ano, s tebou o snídaní

rozdlím se za hlídání.
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IV.

první.

Každý na svt
musí ehos dbát, -

jeden boty šít,

druhý krejovat.

Nejlépe to má
od ková Vít,

bude s otcem hned

do železa bít.

Ke mn otec mj
íká: ,,Jen se zda!

budeš tady kdys

po mn hospodá.

Ale pamatuj:

Pán bu, nebo služ,

první ve svt
poctivý je muž!



57

V.

oráni'.

Voleky, volky, s druhem druh

dnes táhnte mi hezky pluh,

v právo a v levo nikam v bok,

jen rovnou dále krok a krok!

A každá brázda jako prut

a s hroudami a beze hrud

jak hluboko se orají,

a jedna k druhé lehají.

Sic ubývá to pomalu,

kdes narazíme na skálu,

však do veera širý lán

pec jenom bude doorán.

Dnes, jak vás jenom poháním,

o tžké práci sotva vím,

však málo let než utee,

stát budu pevn u klee.
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VI.

TATÍKU NÁŠ.

Tatíku náš milený,

jste vy njak schýlený —
jako byste sám to nebyl,

tak jste celý zmnný

!

Na dvoe a na mlát,

jak byste ml závrat,

tuhle, když jste veer pijel,

vypadly vám oprat.

Klopotit se den co den,

kterak nebýt unaven,

od jara až do podzimku,

a to všechno pro nás jen

!
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Zítra, chcete, nechcete,

jen si hodn pospte,

že už také hoch jsem statný,

ráno vidt budete.

Volky, krávy krmeny,

kon jako jeleny;

však vy si mne pochválíte,

tatíku náš milený

!
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MATCE.

Památce své matky.

Za vše, CO jste mi v žití byla,

matiko, dík!

za každý dech, jímž jste mi žila,

a každý mžik.

Za každou noc, již probdla jste,

i hodinu,

za modlitbu, již uila jste

mne na klínu.

Za každé slvko, pousmání

na vlídných rtech,

tch dobrých oí podívání

za dn mých všech.

Za vaše ruce uondané

v dne klopot,

za slzy nocí vyplakané

v zlé trampot!
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Za trplivost, jak jste nesla

tu každou tíž

a tiskla nás — a nezahlesla, —
jen k srdci blíž!

Za skývu od úst utrženou

v zlý nouze as,

by žití cestou zahloženou

se nám šlo snáz

!

Za sílu, jak jste odhodlan

a beze slov ' ;!,-^"K'. |'
,íi!

se vzchopila po každé rán

a dál šla znov.

Za vše a všudy, abych jist

v as mrakový

i sluncem žití pevn, jist,

šel jako vy!
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MOJE Dtí.

Moje dti — mladí ptáci,

a já štp jim všem;

jedno teplé rodné hnízdo

mají spolu v nm.

Moje dti — jarní kvty,

jeden z nich je kmen :

ten tu po mn v rodné pd
zbude vkoenn.

Moje dti rozletí se,

ptáci, v širý svt,

ani jedno nenavrátí

do hnízda se zpt.

Ale tm, co s bouí budou

nejkrutj se bít,

štp ten po mn, v tžké chvíli,

bratrsky dej kryt!
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KALINY.

U boru, na svoru,

na louce kamenné

rostou dv kaliny

smutné a zrosena.

Déš sejde s kamene,

bor slunce vypije;

je každým veerem

ta rosa zalije.

V lét jich nedbají,

v zim je nechají,

kdo pijdou na jae

kvty s nich trhají.

U boru, na svoru

dv dti v podlétš

jako ty kaliny

zstaly ve svt.
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Dv dti ubohé,

dv malé siroty,

kdež by se od lidí

dokaly dobroty!

Každý s nich utrhne,

každý je ománní,

každým se veerem

zalejou slzami. —

Kaliny na svoru,

samy den ode dne,

jen ptáek zpváek
v peletu usedne.

Dv dti siroty —
jen v noci setmlé

ve snách se slétají

k nim boží andlé.
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SPRAVEDLNOST.

Spravedlnost! — Hospodine,

volám nocí, dnem,

pec i, jak se trudem šine,

rájem bude zem.

Spravedliv by dav byl k davu,

spravedliv král k nám,

spravedliv i k svému bravu

abych já byl sám!
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MUSÍ!

Kdež! — u nás se nemazlíme,

na to není kdy;

srdci nkdy povolíme,

ale statku vždy!

Milé dve? — Statek volí!

a je konec hned; —
jestli pi tom srdce bolí,

musí pebolet.

Dti rostou, ada proutk; —
pro svj denní chléb

musí z domácného koutku

až na rodný štp.
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Práce? — naše živobytí!

náš nám rodí klas;

stlue-li ho krupobití,

stesknem, oem zas.

Smrt? — k žni píští musí ruka

pod zem zrno sít;

oi vlhnou, srdce puká,

statek musí žít.
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ORACI A MLATCI.

Orái a mlatci,

ureni jsme k dílu,

však nám k tuhé práci

Bh dal tuhou sílu.

Do nás, v naše lány

kdo a co jen bije,

však na pádné rány

máme vzdorné šije.

Na svém, v klopot tíži,

sám si každý stojí,

srdce však se víží,

v jednom šiku k boji.

Tak jsme stáli vzdorn,

— duby v tvrdé skále,

siln, voln, svorn,

tak stát budem dále.
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ZA TI TISÍCE ROK.

Za ti tisíce rok,

ach, co tu bude zmn,

a co tu bude skok

pes hroby slavných jmen!

jak jinak bude kráet

si vojín, král i knz,

však orat, sít a vláet

se bude jako dnes.

Za ti tisíce rok,

ach, co tu pejde bd,

co radostí v dob toku

pes širý boží svt!

však orá bude zticha

si s ela stírat pot,

a trplivá lícha

mu bude rodit plod.
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Za ti tisíce rok,

ach, to bych vidl rád,

jak plání, na hor boku,

klas žlut bude vlát!

jak zelenati všude,

se bude luh i lán

a v pohádkách jen zbude,

že otrok byl — a pán.
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POLE.

Pole, širá pole,

živitelé lidí,

jak vám nežehnati,

kde vás oko vidí!

Vlny zlatých klas,

adra pluhem zrytá,

ležíte tu, rodná

tla obrovitá.

Mlenlivé lány,

zamyšleny v sebe,

hledíte jen v širé,

otevené nebe.

Jako ono krásny,

jako ono volny

a v své plodné síle

na vždy neúdolny.
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Za vky šly vky, —
zstaly jste svoje,

istý v lidské hanb,

klidný v hluku boje.

Svobody jste štíty,

jak jste vždycky byly:

kdo vás udupali,

vše jste pohebily!

Padly jejich trny,

skácely se chrámy, —
vy jste petrvaly,

petrváte s námi!

A na krví, znojem

prosycené liše

pro všechny jen tžší

klasy rostou tiše.



73

KU PEDU!

,,Hoj ku pedu, vy sedláci!"

i na nás volá svt; —
však ouha! páni, po vašem

to nepjde tak hned.

My ku pedu jdem krok a krok

a semknut s druhem druh,

tak tžce, vlen, bez hluku,

jak orníc! náš pluh.

Kde naši staí orali

a kam kdo na své stoup',

my po svém oem také dnes,

však pec jen trochu hloub!

A jak to pradd dlával,

a slota nebo as,

své klee tisknem do zem,
— však pec už trochu snáz.
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Vždy ku pedu a ku pedu,

— a potom zase zpt!

le tam i sem, vždy zstane

po naši práci sled,

jak brázda lehá ku brázd;

a v erném úhoru

co nerstalo, vyoem
si dnes i na svoru.

Tak šlo to s vku do vku,

vždy hloub a snáz a dál;

víc nechcem, než co na svém sil,

by každý na svém žal.

A jako my jsme šastnjší,

než býval nkdy dd,

by šastnjší byl syn a vnuk,

— a to je naše: v ped!
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ZELENÝ PRAPOR.

Zelený prapor z pod hor štítu

a z nejhlubšího údolu

se nese vzhru ku blankytu

v skivání hymny hlaholu —

Ó vesele a jae v kraj

zelený prapor vlaj a vlaj!

On vztyen jest nad celým svtem

a rosa perlí se mu z as,

je protkán pestrým luním kvtem

a za tásn má zlatý klas.

Ó vesele a jae v kraj,

zelený prapor vlaj a vlaj!

Jej teplá jarní prchá svtí

a slávou je mu výsluní

a k pozdravu, jak mrana letí,

mu hlun boue zaduní.

Ó vesele a jae v kraj

zelený prapor vlaj a vlaj!
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I osmahlá jak paž ho zvedá

nad elo znojem skropené,

on strhnouti se nedá, nedá!

v své sláv vn zelené.

O vesele a jae v kraj

zelený prapor vlaj a vlaj!

A výmysl div kupí k divu

a stroje drtí, mní svt,

pec každá ruka pro svou skývu

pod jeho žerd se vrací zpt!

O vesele a jae v kraj

zelený prapor vlaj a vlaj!

A kídla vk boun šumí,

on tiše vlaje kolem chat

a dvor, samot tam, kde v rumy

se rozpad mnohý pyšný hrad.

vesele a jae v kraj

zelený prapor vlaj a vlaj!

1 až i nás, kde rod náš leží,

krýt bude svými asami,

a naše dti, vn svží

jej pevn drží nad námi!

O vesele a jae vlaj

jim v šastný, volný eský kraj!
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MLADÉ KRVI.

Mladá, jará, eská krvi,

jak se jitrem hlásíš k dílu,

v oích léta zážeh prvý,

v junné duši mužnou sílu —
istá myslí, srdcem žhavá,

hrdá elem plným vzdoru:

mladá krvi, bud nám zdráva,

vítej, vítej u praporu!

Hoj, jak ti to acky sluší,

seadné ku pochodu;

jak ti srdce voln buší

k práci, boji za svobodu,

za své, naše, vlasti štstí

škdcm vzdor i asu zubu,

nejpružnjší ratolesti

bouí rvaných eských dub!
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Šiky jun! — jako v poli

metajících klas behy; —
vnce dívek! — mezi stvoly

kvty plné útlé nhy:

v slunci mládí na podletí

vše jak u vás k síle raší,

jak jste krásny naše dti,

nová krvi z krve naší!

K druhu druh na eském luhu

stojíte vy naše pluky;

co vám hejno podlých sluh,

mocných plané hrozby, hluky?

Vlastní silou hrdou, volnou

stojíte na vlastní zemi

s láskou k sob neúdolnou,

o svou hroudu v boji s všemi!

Víru v sebe, s dlnou paží,

mysl jasnou, srdce ryzí,

bute rodné pd stráží! —
Neurve ji ruka cizí,

— ze všech stran a boue bije,

jako bila od staletí, —
dokud vaše hrud ji kryje,

naše krvi, naše dti!
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MODLITBA.

Bože, svta Hospodái,

svatý, silný v nebesích,

ve své nehasnoucí zái

uslyš hlas od erných lích!

Odevzdaný do Tvé moci,

bez bázn a dvliv,
jako dít mluví k otci,

k Tvému trnu volá z niv.

Syrá zem od Adama

pešla kleta na náš rod,

utvrdla nám pod nohama,

až ji rozvlhil náš pot;

dla až, zrytá do krvavá,

vnutila jí zrno, štp, —
a pak dobrá, usmívavá,

sama vydala nám chléb.
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Mužn, siln, odhodlan

nesli jsme dn znoj a tíž,

útisk mocných, — zvedli skrán

k pohledu jen ve Tvou výš;

až jsme shlédli, že i oni

prach jsou ped tvou velebou,

a ted naše skrá se kloní,

Ote náš, jen ped Tebou!

Ve Své lásce neskonalé

ke všem dtem Svým se schyl,

mocné kro a slabé, malé

v boji vírou v Tebe sil!

Srdce k srdci, k hlav hlava,

k pravici sta pravice,

až tak svitne volnost pravá,

krásná jako dennice!

Jako jarní teplá vláha

v otevenou padá zem,

tak se rosa dobra, blaha

z ruky Tvé ro v srdce všem!

Dej, jak naše luhy chrání

Tvojí pée mocný štít,

naší práci požehnání,

naší vlasti mír a klid!



PISEN O STARÉ PECI.

Tak o mnohém jsem v žití zpíval,

— už tak, neb tak: já dal, co ml, —
však na tebe bych málem býval,

ty duše domu, zapomnl!

Jak chladne vše a hasne, peci

v mých pismutnlých zimních dnech,

ty naše rodná, stará peci,

vše heješ, na vše záíš v snech.

Že duše domu! každé chvíle

co ve stodole doznl cep,

až v rok zas píští, kdy tak mile

zavonl z tebe nový chléb.

6
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Všem štdrá byla's; my i chasa

jsme jedli stejn z dar tvých

a vždycky skýva pro chuasa

tu zbyla z rukou upímných.

Tvé hntenky a podplamenky

a vánoky a roháe,

tvé bochánky a zatoenky

a posvícenské koláe! —

Kde který kmotr, strýc a teta

k nám scházeli se o pouti

a sí jak lícha mákem setá

tou dtskou byla droboutí.

A v zim jak jsme u nistje,

tu pi pohádkách sedali,

a sníh se met až pod veeje,

jak chrupaly ty kížaly! —

Pak pišly svatby, hrana znla,

tys na úsmvy zaplála

i do slzí a stejn velá

kruh pátelský jsi vítala.

Když zašly jsme pak do ciziny,

ten šasten byl, ten uštvaný,

tak nechutnal chléb žádný jiný

jak pecen tebou poslaný! —
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A tak to všechno pomizelo

jak pohádka ta zapadlá,

a k tob te jak tisknu elo,

tak tmavá jsi a vychladlá!

Ni jiskérky tu doutnající,

ni kroku neozve se hles;

jen stíny všech kdys drahých lící

tou tiší míhají se dnes.

Však budsi. — Co kdy tady hálo,

vzpomínám všeho rád, tak rád,

a mn i jim co štstím plálo,

bud požehnáno nastokrát!





LETHE A JINÉ BASNE.

DRAHÉ PAMÁTCE SVÉHO OTCE.

1816-1908.

/ hope to see my Ptlot ýace io face,
when I háve crost the bar.

Alfred Tennyson,
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OTCI.

I.

Jak dlníka do žití vinohradu

t poslal Pán; — tys poctiv a tich

svou práci konal, za dn slunených

i v neasu, od jitra do západu.

Oddechu nedbaPs v úpalu, ni chladu

a veer po hodinách klopotných

u záivého krbu vedle svých

jsi je svj denní chléb. — Tak vk tvj adu

svých skonil dn. — A v svatveerním tichu,

zvon soumrakem když k odpoinku zval,

tys šel. — A jist k Pánu bez ostychu

jsi vstoupil, opt mlky: — s dlaní skvla

se práce, — poctivost s mužného ela

ti záiv. — A On tvou mzdu ti dal.
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II.

Probouzí se jaro,

vzduch je vlah a cist,

na tvém hrob klíí

první travný list.

Nad tvým hrobem zpívá

vesele si pták,

jak by vn jaro

muselo být tak.

Ale dnes co kvete,

odkvést musí zas

a na každé srdce

dechne smrti mráz.

Ztichne vše, co plesá; —
bez bázn a zmn
ty, už nesmrtelný,

spíš svj vný sen.
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DOTRPENO.

Dotrpno, dokonáno; —
hrud se zvedla naposledy.

V nnžiku tom, co taj vpsáno

smrtí v obliej ten bledý!

A tak všechno v síni ztichlo,

ani vzlyku slyšet není;

vše jak by si pooddychlo:

Vykoupení, vykoupení!

Tam už ped vnosti branou,

zde jak sosna pod toporem

poslední když klesne ranou

a vše náhle stichne borem.
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neslyšíte.

v kterou íši nedohlednou,

zde anebo nad hvzdami,

odešli jste vy, co jednou

meškali jste mezi námi?

Tažní ptáci za veera

tratící se v nebes sedu,

lod zniklé do mlh šera, —
není po vás ani sledu.

Na jae se ptáci vrátí,

vlnou troska splývá k tesu, -

ale po vás marno lkáti,

sledu od vás k nám ni hlesu.

Vy, co jste nás milovaly,

duše vroucí, dobré, isté,

jak vás voláme tam z dáli

neslyšíte, — pišly byste.
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KDYBY TAK.

Kdyby tak to mohlo být,

ze svta jen jít a jít, —
žádná radost, žádný žal,

padnout v hrob a nic už dál!

Žádné svtlo, žádný stín

ani ctnosti, ani vin,

žádná sláva in tvých,

ani kletba za tvj hích.

Ani postesk, ani kvil

od nkoho kdo tu zbyl;

žádná tcha, žádný klam,

že se jednou sejdem tam.

—

Aby nohy šlapaly

pes tvj rov a neznaly,

že tu spíš; — a bys jim jen

jako ten, kdo nezrozen.
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Až BUDE SKONENO.

Až bude vyeno to slovo poslední,

až zcela setmí se, neb znovu rozední,

až bude skoneno a nic už v záptí, —
se zem nepjdu, — jen z lidské pamti.

To ucho bez slechu, ty oi bez vidu,

ty ruce bez hnutí, to elo v poklidu: —
chvilku jen vzpomene kdos ješt na jméno,

a bude vyeno a bude skoneno.

,,Zamžené dálavy, hvzdnaté výšiny!" —
Doufají, zoufají ... nic neví jediný.

Zem se pichýlí, — zas matka, — k dítti

se zem nepjdu, jen z lidské pamti.
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ŠERÉ SESTRY.

Šeré sestry ti jsme my,

a ty náš jsi na zemi! —
Jedna v bdní, ve spaní

druhá ryje do skrání,

tetí dnem i nocí svírá

nahé srdce do dlaní.

A my ti, vždy pospolu,

stídáme se v úkolu:

jedna tlo utýrá,

druhá duši rozdírá,

tetí krutá, — milosrdná

bránu z žití otvírá.

Šeré sestry, co vám dít?

nejlíp se vám nebránit. —
Ty mi v oi pohledni,

ty mi k srdci pisedni

a tam, hle, kde jitro svitá,

odved mne ta poslední.
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NAVRA.

Mkce, jak se vloka schvívá,

tiše, jako slza splývá,

za soumraku v chladné rose

moje štstí vrátilo se.

Moje štstí, kde jsi bylo,

kam jsi mi to zabloudilo.

že ti v tvái úblové

tolik toho smutku zbylo!

V dalekém a mhavém kraji

bylo jsem, kde pebývají

ti, kdož odešli ti v dáli;

od tebe mne s sebou vzali.

Z nich, pro nž je marno lkáti,

už se nikdo nenavrátí,

já však prošlo temnou branou,

bych ti eklo: Na shledanou!
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VEER.

Zapadlo slunce; dostižena meta. —
Kde radost pjala kídla motýlí,

trud, šera brouk se zvedá; rozmilý

zpv utich' skivánk a k srdci eta

sov, — hlod bolestných, — se opt slétá

s pochmurným skekem, zmlklým na chvíli,

a úsmv žití prchá. — Po všem veta!

Den hasne, rudým pruhem na rybníce

svit záe poslední se obrazí,

v šlá temna vše se halí víc a více;

— a chladem soumraným to zamrazí,

jak skvle záí bílá veernice,

ta hvzda nadje, — a zachází.
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RUCE.

Ach, vy bílé ruce moje,

vychudlé až na ty žíly,

co to bylo strastí, boje,

než jste mi tak sesnžily!

Hledím na vás, — mé že vy jste?

ptám se, — jste vy moje vskutku?

Že tak mžete být isté

jenom rosou od zármutku.

Tulíte se v bázni k sob,

ustrašené holubice,

jak byste íkaly ob:

Dosti toho, nechcem více!
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Práce, boje, ach už všeho,

co kde tíží, zraní, šlehne! —
už ta rosa z oka mdlého

neomývá, — jenom žehne.

Až se budou na vás dívat

skížené už po zápolu: —
jak budete odpoívat,

— zlomená dv kídla, spolu!
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ŽIVOT A SMRT.

Ne smrt, — nás život ztýrá. Drsnou dlaní

nám bije v tvá a nad šijemi mává

svým biem: „Dál, jen dál!" A pouš jak žhavá,

dav spoutanou jí žene bez ustání.

Za každý kvt a svitu pozaplání,

jež trudnou cestou zem i nebe dává,

on udeí a šlehne do krvavá:

ím šastnjší byl mžik, tím hloubej' zraní.

Tu z oasy jde Smrt; — a vážná, velká

— v svém truchlém zraku dsu ani stopy, —
se schýlí k utýraným beze slova,

jen stiskem ruky mluvíc; — naši chopí

a dumná, mhavozáná spasitelka,

nás odvede z pod bie tyranova.



99

LÉTHÉ.

Svých drahých Stíny vídal jsem kdys v dáli,

jak byli za živa. — Pak bledly již,

víc každým rokem. — Dl jsem: ,,Zrak mi kalí

prach života." — Ne! — byl jsem Léthé blíž.

Dív s úsmvem, neb výitkami v oku,

ted nmé, mátožné, tak bez krve

se zjevily mi zas po mnohém roku —
a cize hledí tak, — dnes poprvé !

Hle, tak už blízko bezhlesná ta eka

se proudí! — za ní známé míhají

se tváe, — hledí, — mne už neznají !
—

Až k doušku schýlím rty, jak Charon eká,

a k tm, kdys drahým, peveze mne tam,

z nich také nikoho už nepoznám.



DE PROFUNDIS.

Z hlubokosti duše zdrané,

nocí, dnem jsem volal k Tob,
abys tžký kíž, ó Pane,

sjal mi s plecí v hoké dob.

Vím, že slyšes moje vzdechy,

zstaly však oslyšány,

moje trýze bez útchy,

bez balšámu moje rány.

Usouzeným v pedurení

dále musím hložím jíti,

trpký kalich utrpení

do poslední kapky píti.



Pode mnou se zem hroutí,

nade mnou se chmuí nebe, —
pec mi ve tmách zahynouti

nedaTs bez dvry v Tebe!

Vím, že Tvoje stráž mne vidí,

zá Tvá padá v líce bledé,

a kde slepne oko lidí,

vím, že ruka Tvá mne vede.

Tak a vle Tvá se stane

dnes a zítra, do skonání; —
daFs mi trplivost, Pane,

tou das vše — a dík Ti za ni!



BYL'S KOTVOU MILION.

Byrs kotvou milion,

bud kotvou také mn,
bud majákem, jenž záí

mi s dálných beh v tm.

Má lod je vetchá, Pane,

jí boue zmítá ted. —
O, drž ji a v Svj pístav

ji po útií ved!
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DAL'S Ml, PANE. MÍRU LET.

DaPs mi, Pane, míru let

do vršitá, — ale zpt

cestou nechtl bych. jak ten,

kdo jde veer unaven.

Kde jsem utrpením šel,

rád jsem, že jsem dotrpl;

krásného co v zašlých dnech,

krásnjší se vrací v snech.

Radost vdn, každý žal

z ruky Tvé jsem tiše bral; —
jen až lhta vyprší,

a Tvj mír vše dovrší!
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V SAMOT.

Tak mne lidé opouštjí —
jak už málo kdy tak znjí

milé kroky o mj práh!

Jaká rada! — tak jsme sami

jen se svými vidinami

— a zas jenom lidmi ... v snách!

Nevymknou se, by i chtli,

by i všichni zapomnli

na mou radost, na mj žal;

a ti ze všech nejvíc milí,

kteí nejsou již, a byli,

klepou vždy — a eknu: Dál!
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Tváí nevlídných a hrdých,

rukou chladných, srdcí tvrdých,

jak jich málo vzpomínám !

Jenom jako plaché stíny

kmitnou se mi do tišiny —
odpouštím, a dál jdu sám,

A tak není chvíle teskné —
ani se mi neposteskne,

kdys že jinak bývalo.

Lidské zlo už doranilo,

a co nejlepší v kom bylo,

na vždy se mnou zstalo!
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V ranním slunci.

Své žen.

Tys mi ješt svitlo dnes? —
kolik ješt, kolikrát

uvidím t z pod nebes

na stn tam ráno plát,

mihotat se, blýskat, hrát?

Po té noci pochmurné,

po horen bludných snech,

zase ješt pozdrav dne,

zase ješt žití dech,

z venku pozdrav krás tch všech

!

Jak to svitá v duši, plá,

jak ten tupý hlod v ni ztich',

v úsmv se ta bolest zlá

vyzoila na rtech mých,

ervánkem zru lící sníh!
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Tam v tvé zlaté záe jas

otvírá se každý kvt,

rosa schne, — zde slza s as;

tam tvj vzchod jak blaží zas

celý širý, boží svt!

Slyš! — to drahý krok. — Tak tich

zstal ve tvé zái stát:

zdraví mne v paprscích tvých

úsmv drahých na lících. —
Kolik ješt, kolikrát?
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PISEN.

Své žen.

arovný se motýl mih'

v snní mé a hned se zdvih'

ale co v nm pele zbylo

od tch kídel motýlích!

Piletl, jak slétá v mech;

bylo to jen jako dech, —
bylo to tvé políbení,

co jsem cítil na svých rtech.
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HRDLIKO MOJE.

Hrdliko moje,

pisedni bliž —
kolik že rok

tak spolu jsme již?

Hrdliko sivá,

vidíš-li jen,

jak se nám chýlí

k soumraku den?

Tak to vše pešlo

jak oka mih,

na tebe, na mne

napadal sníh.



Jenom tvj pohled

nezmnil as,

tvé dobré oi,

tvj vlídný hlas.

A jako v jitních

ervánk svit

tvé vrné srdce

te slyším bít.

Hle, naše slunce

kloní se níž —
hrdliko moje,

as k odletu již.

Pjdu-li díve

v tu šerou noc,

jen dej mi s bohem

a nermu se moc.

Však tvá-li sudba

kratej' tu dlít,

bylo by nejlépe

pospolu jít



SVÉMU ÍŽKOVI.

V tsné kleci uzamknutý,

bez vle a bez prostoru, —
jak ten osud tvj je krutý,

drobný pvce volných bor!

Nmé stny kolem tebe,

podivné ty lidské tváe,

stechami jen kousek nebe

prosvitá ti do žaláe.

Kde je svží luh vánek,

porosena zele kraje,

erstvá koupel u studánek?

Ach, tvá volnost už ti báje!



Kde je družka hnízda tvého,

nad nímž tmavá sosna šumí?

Zde ti cizí svt, — a z nho,

kdože tob porozumí?

A pec, jak jen slunce kmitne

pitmlého do pokoje,

v malém srdci tvém to svitne,

rozzvuí se píse tvoje.

Jak ti zvoní, plesá, jásá

tvoje duše osamlá!

jak by všecka hvozd krása

zas ti byla blízko celá.

Nedbáš, zda t nkdo slyší,

žaláové nedbáš míže,

zpvem do nebeských výší

letíš, prost vší zemské tíže.

Neželíš, co bylo vera,

neteskníš, co bude zítra,

od svítání do veera

žiješ dneškem svého nitra. —

Seven žitím, v tísni boje,

v bolestech a pochyb sporu,

kéž by silné srdce tvoje

lovk ml, ty pvce boru!
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Kéž by ekal bez hokosti,

volný duch až vzlétne v nebe

jako ty, až pout ho sprostí

osud, jako já ted tebe.
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O SUDICE.

O Sudice, jež v kobách tajemných

svou osnujete tká,

v ten svitu mžik, co ze tmy do tmy jdem,

jak utkáte, se sta!

O živote, jenž slep rozdáváš kvt
a na hrud nahou nasazuješ zbra,

kde koho zraníš, jak mu souzeno,

kvt útchy mu také polož v dla.

O ty, jenž k sudb, žití bezmocen

jim platit musíš krvavou tu da,

než bezdech klesneš, stokrát poražen,

vždy odhodlán vstíc nové rán vsta!
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NÁPV.

Dostih' jsem se pi zpívání . . .

Milý bože, kdy to bylo,

že se mi, — už nevím ani, —
posledn to pihodilo!

A ten nápv tak mi známý!

Ano, tak jsem kdys to zpíval

za lesy a za horami,

než se obzor mraky stmíval.

Jenom nápv, žádná slova,

nco jen jak dálnou zvnou

prochvlo mi srdcem znova

nhou dávno zapomnnou.
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Žádný stesk, — ó kdež! — to v citu

tenkrát vše tak jasn znlo,

jako skivan na úsvitu

vše se v duši rozeplo.

Do zlatisté záe ranní,

kde nebylo chmury žádné

o té ,,lásce do skonání",

o tom ,,vadne až uvadne". —

A ted, — jak to všechno dálné,

zbledlé, jak šla rok ada, —
pec jen v duše chmury kalné

poblesk záe z mládí padá.
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PODVEER.

Po jezee vtík dýše,

vlna šplouná tiše, tiše,

zvolna podveerní stíny

ulehají do hlubiny.

Po hladin lodka pluje,

ale nikdo nevesluje,

slouchá jen, jak vlna šplýchá,

a z ní zvuí cos tak zticha.

i to ševelí tak ttina,

neb to píse rusalina? —
Ne, — to dnes tak srdce zpívá,

na mžik jak s tou krásou splývá!
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ÚTOIŠT.

V svých prsou hledej; koutek najdeš malý

kdes v krytu nejzazším, kam svta vír

své vlny nevrhá, ni hluk svj z dáli

a nad vchodem kde napsáno je: Mír

!

Kam utéci se mžeš v tžkou chvíli

a poodechnout bezpeen a jist,

kde záš a zloba nikdy nezranily,

kde i od vlastní viny zstaPs cist.
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Kam nevstoupila nikdy noha cizí

krom nejdražší, již dávno kryje rov,

však její stopu, a ti v svt mizí,

zde najdeš zas a zulíbáš ji znov.

Snad nevešeFs tam dlouho; pavuiny

vchod opádají, obav šerý drak

ti brání. — Pojednou však o skaliny

tvé celé žití tíští se co vrak.

Tvé iny prázdné, liché tvoje touhy,

tvé nadje a sny, vše bylo klam,

a marný celý žití zápas dlouhý,

a na rozvalech všeho stojíš sám.

O pak se rozpome! — kdys jinak bylo . .

.

kde? — Ach tak dávno! — Ano, dom zpt

v své nitro zas, — v ten koutek tam, kde zbylo

vše netknuto, když vše ti zmail svt.

Tam uchyl se a bud cos tenkrát býval,

když hlavu skládaPs matce do klínu

a znovu sni tak ist, jak jsi sníval,

a slyš své srdce tlouci v tišinu.

To neoklame! — v sporné svta hluky

vždy stejn bije, v skepse posmšek,

mudrácké šalby, tvrdé vrouky:

je na vky a ony pro dnešek.



Je, co ti poví, balšám na tvé rány,

je vn svtlou záí v žití še,

je kotvou tam, kde lod stroskotány

jsou tisíc. — Sly5, neptej se — a v!



JSOU spoítaní.

Jsou spoítáni dnové tvého žití.

tvé mety stanovišt vyteno

a lovk neodvrátí, co má býti

a více nebude, než ureno.

Tvá pou a skoní dnes neb mnohým rokem,

co milník, tob cestu ukrátí,

kus trudu pekonal jsi každým krokem

a jeden krok ni mžik se nevrátí.

Byl, jest a bude zlý, a po nm klidný,

jak osudu mu udeila spž:

dík životu za každý úsmv vlídný —
a v dobách utrpení na se tš.



SVÝM písním.

I.

V tch dlouhých nocích prosincových,

v jich mrtvé, smutné tišin,

svit vašich kídel úblových

se zasnžil mi do sín.

To bylo, jak by hejno ke mn
se holubiek sletlo,

tak tulily jste se a jemn

jste tepaly mi na elo.

Jak do kout se tratí stíny,

— když zašep vašich kídel šum

a zazáil zjev holubinný, —
se schoulil noních píšer tlum.

Tak, prvním jitrem když se dnilo,

jak zstaly jste, — vrny z všech, -

vám v zraku tolik noci zbylo,

— a dálná zora na kídlech.
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II.

Kdos hodil po vás kamenem,

písn, hrdliky moje,

vy dál jste jenom zalétly

do tišší, stinnjší chvoje.

Tam v snní hvozdech hlubokých,

v té smutk pitmlé kob,

si pitlumen houkáte

a blíž se tulíte k sob.

A prolétnout se volno-li

vám není sluneným polem,

pec nkdo stane, — také on

tím hvozdem smutk jda kolem.
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III.

Však na moi žití,

zatmí-li se mraky,

v hluném vlnobití

též jste bouliváky.

A jak plují lod

s bouí zápasíce,

vaše kídla v brod

bijou do vichice.

V tmách kde stroskotanou

hloub tak mnohou chová,

s útes vám planou

svtla majáková.
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A jak pres vln dmutí

oslují v tmavu,

snad, k nim v rozlétnutí,

roztíštíte hlavu.

Budsi. — Let spl výše,

dál pes hlomoz denní;

tak padnte tiše

v moe zapomnní.
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BLUDNÉ SRDCE.

Své bludné srdce nabízíme,

v nm vše, co zlodj neloupí —
,,Pec nkdo koupí", sob díme;

— ach, nekoupí

!

Svj cit, svou práci, vše co máme,

ba krve každou krpji

za ruky stisk, jim k štstí, dáme;

— a nechtjí

!

Zde nieho jim teba není,

tam chvilku cos je upoutá,

však hodí to hned nabaženi

zas do kouta.
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Tak chodíš k dveím ode dveí;

jen cizota vstíc vychází;

a náhle podveerní šeí

t zamrazí.

A vzlykneš sevenýma rtoma,

— a nikdo jen to neslyší !
—

A s láskou ekali t doma

ti nejbližší

!
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POD ŽITÍ PRAPOREM.

Pod žití praporem jsem pevn stál,

jak stepní vichr v tvá mi dul a vál,

a mnohá slza vytryskla mi z oka

a mnohý ston se vydral prsou ze hluboká.

A poutník stepí uslyšel mj vzdech,

však co jsem trpl, nikdo nevyslech',

jak tisk jsem k srdci tlukoucímu páž . . .

— A zbable jsem neopustil stráž.

A zbable mj nikdy neznl kvil —
Že stesknul jsem? — já též jen lovk byl!

však pes dn trýze, závje i znoj

jsem k sob dl: ,,Když tedy boj, tak boj!"

A žer až padne z ruky zlomená

a pjde kolem noha znavená,

a ekne: ,,Dál! v dn boj a znoj a chlad,

zde také lovk bojoval, až pa." —
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STEP.

Své v5e když rozdal jsi, stisk ruky velý

ti dosta; o almužny bezcenné

všech druhých nestj, tak jen hozené,

a nedbej, by i zcela zapomnli.

U vánoního krbu, jak se dlí

kruh šastných o ovoce zlacené,

kdo rodného si štpu vzpomene,

jenž v metelici stojí osamlý?

Pec bud jak on a v každý žití mžik,

a pták v tvém listí hnízdo staví, a
jen pelétne, a chodec nepozdraví

za stín tvj! — Stj kam Velký zahradník

t vsadil, jarem zkvétej, létem chlad

a na podzim svj plod nes neervavý.
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ŽIVOT.

Život práce, smrt je klid;

nutno díve žít, než mít,

dlnou rukou zkypit zem,

nežli do ní ulehnem.

Život boj a klid je smrt;

bojem ten, kdo žije hrd,

dýše, stojí, dobývá —
klid je poheb za živa.

Pro dnešek neb do vk
zápolit je lovku

o pouhou a lechu dne,

neD o laury nesmrtné.
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O chléb, dítek šastný smích,

lásku ženy na lících,

dnešní, píští blaho všech

pracuj, bojuj, dokud dech.

O klidu se nehlesne,

dokud ruka neklesne;

stárs-li v boji od rána,

k"idná noc je vítána.
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ZA SVATOPLUKEM ECHEM.

Jako Volným král když zmírá,

tys odešel nám!

roztruchlila vlast se širá,

tys jen klidný sám;

utichla tvá žárná lyra,

me tvj zbyl a plam.

Boží mír je na tvém ele,

žezlo pouští dla,

tvoje plém osielé

zvedá však tvou zbra;

zrak tvj zaven, lid tvj smle

svj upírá v tmá.
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Velký, silný, volný všady!

tak t znal tvj lid;

bez poskvrny, kazu, vady

zvedas nad ním štít;

v boj jsi ved svých pluk ady,

ulFs je se bít.

Boui elil's na vše strany,

„K pedu!'' volas v hluš,

prapor v cáry rczedraný

pozvedas jak muž,

zveds lid svj zašlapaný,

když mu ekli: Služ!

Nedotknut vln všedních svárem

svornost kázas ad,

velký vírou, láskou, žárem

nad vše's volnost klad;

vítz nad zlobou a zmarem,

velký sám, jsi pad.

Smrt ti vymkla žezlo z dlan,

ale pouze v mžik;

dál hmt budou tvoje zbran,

velitelský vzkik;

dál tvé heslo odhodlan

v bitev tesk a ryk.

24. 2. 1908.
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psaní.

Tžkou rukou, která kladivem

buší v jisker dešti ohnivém

ve strojovny hluku dunivém,

dlník, jehož lí:e plamene

žárem sžehlé, jsou jak z kamene,

v jehož zrudlých oích tupý klid,

v jehož prsou huatých je cit

jen jak v mechem krytém balvanu,

klikaticí, že lze sotva íst,

na jae mi poslal tento list:

(Odpustí snad, že, co ukoval,

já mu p'aným veršem zrýmoval.)
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„Milý pane, dal jsts v ochranu

nám svj domek; bute ve víem jist. —
Konen už jaro pichází,

ale obas ješt pimrazí

a tak dlám u nás v zahrad

po práci, co je tak na snad:

vykopávám jámy pro stromy,

— toho kamení tam na hromy! —
odhrabuji loskou stainu;

kde jsem trefil mrtvou na hlínu

navez! jsem ernou ornici,

opatil jsem celou štpnici,

obral pavuiny, prsténky,

— letos nepijdou mi housenky! —
špakm dal jsem budky, jak jste chtl,

— já bych radš tu chásku postílel!

však tc víte, jak nám s tešnmi

hospodaili ti niemi! —
slovem, jen se nestarejte nic;

jen až den se prodlouží nám víc.

. . . Vida! — málem byl bych zapomnl,

vte, sám že byste radost ml,

jak z tch loských drobných cibulek

vykvetlo nám tolik bledulek,

až se milo na to podívat!

na noc však je musím pikrývat,

sic by, — miste není bezpené, —
pomrzly ty mrsky všetené.
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S vírka na dnešek byl šedý mráz,

ráno sníh a déš, tak slotný as,

že by venku nevydržel pes;

i náš Sylván pod kamna i v'ez,

mrcha pes! — však dobe hlídá nás.

Ale pane! — týden poslední

mli jsme tak utšené dni!

Slunce hálo, a tu v nedli,

to 'sme zázraky vám vidli:

první jarní bouka zahmla,

ale nkam stranou letla;

u nás padl tichý, vlahý déšt,

— já v nm hodn promok', ale neš, —

nepohromil nic, byl vítán všem,

a tak mile pijala ho zem.

K podveeru v zái sluníka,

to byl pravý div, jak travika

a tak všechno vkol okálo,

až se v tle srdce usmálo

po té dlouhé zim lovku!

Toho ptactva! — v blízku, daleku,

že to bylo jako jeden ples. —
Pec jen skivánek se nad vše nes!

zpvem zrovna plnil celý kraj:

byl to pane, uinný ráj.

Vzpomnl jsem, jak jsem tak na to ze-l

aby tak náš pán to uslyšel, —
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uvidl tu krásu polí, trav,

a k nám také on se vrátil zdráv!" —

Tak jsem etl ádk pletivem,

psaným rukoj, která kladivem

buší v jisker dešti ohnivém,

lícemi, jež výhn plamenné

záem sžehlé, jsou jak z kamene,

zrudlým zrakem v nmž je tupý klid,

— tak jsem etl vesnu vypsánu

huatými adry, v nichž je cit

jen jak v mechem krytém balvanu
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NA BOURANICI.

Sníh nápad; mrzne do kosti

a za ranního soumraku

na bouranici rozryté

se choulí tlupa chudák.

Ti zabaleni vláky

a ti jen v lehkém kabátu

a spolu jako vrabc houf

na zimomivém akátu.

A pešlapují, dýchají

si za nehty a na ruce

a hledí, zrovna o život

jak jiní buší v opuce.
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však je to zrovna ku plái,

tak chtít a chtít a mozolit

se nesmt tmi krumpái

!

Pan polír pišel, rukou máv,

a jdou: — už zas je po práci!

Dla nemohli si zkrvavit,

a tak jim srdce krvácí.
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SEN.

Šleh bi hvízdá vzduchem

a taská oste v sluch,

co hvizd a tesk, to rána

a krvavý je pruh.

A otrok hrbí záda. —
Co skípot zub, žal

a plá jsou otrokái! —
bi jenom taská dál.

Dál pot se ine s tváí,

dál v slzách jí se chléb.

dál v bitvách krví psanc

se barví luh a step.
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A miliony padly

a padají co den, —
a v noci jen tak divný

jim hlavou táhne sen:

Na plav žhoucím nebi

se hradí tmavý mrak,

tak beztvarný a tžký

a píšerný je tak.

A žene se a žene

jak moem spousta vod —
a te už pokrápává:

to slzy jsou a pot.

A ze mraku to duní

jak utlumený ev:

,,Dští naped pot a slzy,

a potom pijde krev.

Co po kapkách se sáklo

z tch vkovitých bd,

se hroutem sítí zpátky

a zavalí ten svt!'"

A kol to hmí a jeí:

,,Co dával jsi, to be —
a že už nejsme lidé!

však chtli jste mít zv.'''
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A rudé bie nebes

rvou vzduch a bijou v zem;

co tesk to kvil a trosky. —
A Bh nám pomoz všem!
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PED BITVOU.

Co že to zachvlo

poranním vzduchem?

to beskla polnice

chladem a hluchém;

to beskla polnice

plání a svahem:

„Každý z vás bude dnes

mrtev, nebo vrahem!"

Do šiku stavte se

smle, jak patí,

prostý a dstojník,

v smrti jsme brati.

Již slunce vychází

v oparu vlahém;

každý z nás bude dnes

mrtev, neb vrahem.
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Hle, tam již nepítel

u doubraviny!

mají tam také své

otce a syny;

mají tam obrázky

na srdci nahém, —
a bude každý z nich

mrtev, neb vrahem.

A ím kdo ublížil

z tamtch tm tady?

pro máme kositi

život ady,

mladých a bujarých

zdravím a blahem':*

Kdo to jen porouí:

,
.Musíš být vrahem!"

Necht všech otázek.

marný jsou, víte,

necht všech vzpomínek.

jenom se bijte!

bijte a zabijte,

stílejte šmahem:

musí a musí dnes

každý být vrahem.
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A zbude vítzství

tomu neb tomu,

kdo padne, zstane,

kdo živ, jde dom.

S každým z nás budou se

za rodným prahem

louit co s mrtvolou,

neb vítat s vrahem.
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NA POCHODU.

Na Rusi odsouzeno v posledních
msících k smrti 1697 a popraveno
653 osob.

Zprávy Petrohradské o vá-
nocích 1908.

Dragounské šavle, bodák lesy,

taskání pušek, dl temné hmní,
ekan bevna, — to jsou jen dsy,

ale zbra práva to není a není!

Bojišt slehlá pod krve proudy,

v ulicích koni šlapaná tla,

crtele v míru a náhlé soudy

jsou bratrovražda jak za Ábela.

Kain starý velí, za otrok nyní

stílí a bodá v bratrská nitra,

do prsou jeho otroci jiní

stílet a bodat zas budou zítra.



'47

Do výše njí nad výše trn,
do svitu tmí se nad žezla zlatá

popravní sloupy a o korunu

se dlí s králi drsná dla kata.

Jak trní právo ist a svat,

klid majestátu s ela mu záí,

rouhai ízu smýkají v blát,

do tváe krev mu stíkají lhái.

Jak zvuné hymny zpívají knzi,

v kadidla dýmu pi zvuku roh,

tam u oltáe ubití leží,

ran zejícími rty kií k Bohu!

Baal, Gog, i Moloch, neb Kristus snivý,

vám jedno, co jste si na oltá dali:

za všemi bohy Mamon vám civí,

Krista vždy znovu jste kižovali.

Pravdu jste istou zasteli klamy,

modlitby prázdné se rt vám znly;

ti vaši bozi dábli jsou sami

anebo s áblem c svt se dlí.

Teste se teste, vy modlosluzi!

s hlinných noh ?.ž modly se sfítí

a do vichice v den hnvu, hrzy

pravého Boha hlas bude hmíti.
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Teste se teste, — ped vlastní zlostí!

vražda je vražda! —• i když ji páše

mstitel, jenž povstal z pohbených kostí

obtí vašich, za vraždy vaše.

Ty v zem klínu spoaly klidem,

pes jejich rovy vk jde rádlo;

pomsta je boží, nepatí lidem, —
co mrtvo, mrtvc, co padlo, padlo!

Teste se, teste, až surma zazní

v den hnvu, hrzy, ó bratrcvrazi,

až stát budete, svých cetek prázdní,

tam v Josaíatu bídní a nazí!

Až v cárech spadne pýcha vám s duší,

chtíe a klamy, úady tajné

a hlasem dsu zazní vám v uši:

,,Kde's nechal bratra Ábela, Kaine?

Ejhle, krev jeho na tebe svdí!"

A on vám bude už beze strachu

v oi se cívat vtší a vtší,

se záným elem v své krve nachu. —

Kajte se, kajte! — tou ješt chvílí,

než boží pomsty blesk nebem šlehne:

duše vám bloudí, mysl vám šílí,

srdce vám mrzne, mozek vám žehne!
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Ucho je hluché, zrak váš je slepý,

shluk vášní, sup, v lebkách vám klove;

to staré srdce rozbijte v stepy,

do lebky vpuste myšlení nové!

Štír v prsou vašich k vražd vás pudí,

na vraždit bratry, zít v jejich muku?

ubijte dravce ve vlastní hrudi!

a bratr bratru podejte ruku.

I tam, kde skvrna na híšném ele,

—

jen kdo jí vinen, ji neodpouští!

,,Zub za zub!" dít. — Tak Israels

chmurného vdce znl ortel v poušti.

Lidskost je smírná, mkká a istá,

i v híšných prsou jiskra jí díme; —
co pravil k lotru, pomnte Krista:

,,Dnes ješt veer v ráji se zíme."

Smrt, její chrti v patách jdou s nám?., —
není-li dosti na nutném belu?

v tom jsme .^i rovni ji? od Adama,

— nemžem také štastni bý spolu? —

Že po tisících bije nás šmahem,

týrá a muí píroda nmá?

a vládne mukoj, a lovk blahem'

lovk má srdce, ona ho neml
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Slyšíte, v dálce zem jak duní?

to pluky pluk jsou na pochodu!

z budoucna mrákav jdou na výsluní,

z plemene plém, rod od národu.

Na jejich plecích lesknou se zbran;

kladiva, radla v sluneném tpytu,

svalnaté paže, dumavé skrán

a všichni: ,,Práce!" na istém štítu.

Slyšíte, rohy jak slavn hrají,

vítznou hymnu hlaholit v siru?

praporce bílé nad nimi vlají,

v rukou se stíbí olivy míru.

Se záným zrakem jak jimi mává

nesetných zástup a každý s všemi,

tak velce zní to: ,,Bud Bohu sláva.

a pokoj lidem vtem na té zemi!"

Tak pijde mstitel. — A nad padlými

zkypená zem bude se chvti

v závjích kvt, jež s ostatními

budou tam sypat i vaše dšti
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SRDCE.

2a horami jiné hory,

obzory jdcu za obzory,

jednc slunce rzným asem
svítí na n stejným jasem.

Za vky se vky šinou,

rody jdcu, jak rody hynou,

hlubší snahy, vyšší cíle

v boící a tvcrné síle.

Každým vkem o krok dále;

jen tc lidské srdce stále

v slasti bolu, klidu, zmatku

bije jako na pcátku.

Pes pochyb a vášní spory

tuší v dálkách za obzory

behy zem zaslíbené

a k nim duhu smíru klene.
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JSME PEC JEN BRATI.

SI. Mí-rii Jesenské.

Jsme pec jen brati, nad tu cizotu,

jež jednoho nás od druhého dlí;

všech srdcí nasloucháme tlukotu,

by nastokrát jen své jsme slyšet chtl:.

Jsme pec jen brati, lidé, zv i strom,

vše, co jen na té zemi živo s námi,

a stokrát osielí v svt tem,

by bychom chtli, nemžem být sami.

A srden si dcko zaplesá,

a v tichém štstí ruka ruku tiskne,

kvt rozpuká, pták jásá v nebesa,

vždy odleskem to v ním oku blýskne.

Své každý sám si musí vytrpt

a pec v tom žití plném beznadje

kde vzkikne lovk, zv, v prach šlapán kvt,

vždy ním srdcem kdes to pozachvje.
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RADOST.

Tanila Radost na pažitu,

na tvái úsmv spanilý,

kol rusé hlavy v slunce tpytu

jí polétali motýli.

Chrpové oi jako nebe

záily istým prosvitem,

kam pohledla jen kolem sebe,

vše zvroucnlo tím blankytem.



154

Kvt rozvonl se líbeznji

jak její dech, pln lahody

a nachov, jak rtové její

se nalévaly jahody.

Udiven skivan z brázd se díval

a zatepetal perutí

a jásav se rozezpíval,

až zmizel v nebes klenutí.

Tu její ruky zatleskaly

a ze rt smích znl zvonivý

a rolnikami nesl v dáli

se pes luhy a pes nivy.

I slouchala, jak na odvetu

zní z modrých les ozvna. —
A usnula pak v trsech kvt

tak znavená a rmnná. —

Šla kolem Žalost pc úboí,

tvá zahalenu v loktuši,

a tžký smutek mžil jí v oi,

jak mrakem ležel na duši.

I stanuh, a na tanící

se dívala až do konce,

a úsmv zadumanou lící,

jí peletl, — tak lehonce.

\
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A šeptla, — jen jak vtík dýše, —
jak tiskla ruku ke hrudi:

,,Jen dále odtud, tiše, tiše,

a se to dít nezbudí."
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LAN.

Do mýt z houští vystoupib lan,

já namíil k ní smrtonosnou zbra.

Tak bojácn se rozhlížela kol;

nikde se nehnul ani trávy stvol.

Tak svtlý, kr. tký, milý byl ten zrak,

jak hlavu nyní obrátila v znak.

Ted teprv do kruinek, do doušek

piskoil za ní její koloušek.

A ona, vtíc, kolem hledí zas;

pak jak by ekla; ,,Jen se klidn pas.''

On plouhal se tím travným rozkvtem . . .

To také byla matka s díttem!

A ten byl vrah, kdo ted by stisknul spcu?.

Laií pásla se, já tiše zašel v houš.
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BALLADA.

Bledé dít v jarní den

dívalo se oknem ven.

Na okn se pohnul kvt;

motýlek tam kolem vzle.

V zahrad se nehnul stvol; —
a tam k dveím smrt šla kol.
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STARÁ BALLADA.

Sedli na hradním cimbuí,

hvzdy do trosek plály,

do lunojasné plnoci

vlasy jim po vtru vlály.

Jeden ml zrovna u srdce

rudou, zející ránu;

druhý, drže ji na klínu,

mladistvou hlavu ml sklánu.

První pa rukou bratrovou,

bratru kat srazil hlavu:

to vše pro vrnou lásku k té,

jež pcd nimi usedla v trávu.
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S jejími prsty bílýnii

mladý pancšík hrá r>i,

ona jej hladí po lících

a kryje zlatými vlasy.

On bílé lokty celuje,

ona tvá kloní mu k elu,

jí msíc plane v brokátu

a tm tam v rubáš belu.

Jich oi, obráceny v sloup,

dol strnule trí

a po krpjích teplá krev

tm v tráv na tváe crí. —

Tak budou sedt až v soudný den,

když pijde plnoní doba; —
to vše pro vrnou lásku k té,

jež tenkrát zradila oba.
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VSEDNI BALLADA.

Pro to jednch oí Ihaní,

dít mé,

pišlo's mi tak z nenadání,

dít mé!

Bleds jsou tvá líka malá,

dít mé; —
však jsem já se naplakala,

dít mé.

Zapomnla jssm až všeho,

dít mé:

že's jen mlo oi jeho,

dít mé

!
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Ped lidmi se nezastydírn,

dít mé,

oi ty však nenávidím,

dít mé!

Ale to jsou ei liché,

dít mé—
tvé už jsou tak hodné, tiché,

dít mé.

A ty vlásky tvá ti zlatí,

dít mé,

že ji musím zulíbati,

dít mé.

Pec jen škoda, — že se na ni,

dít mé,

nedoekám pousmání,

dít mé

!

Už se stalo! — mj andílku,

dít mé, —
pojd, dám si t na postýlku,

dít mé.

Vzpomínáš mi na hrdlící,

dít mé,

na krku pruh ernající —

dít mé!
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Dsíš mne tou ernou prouhou,

dít mé!

Pojd, dám kosilku ti dlouhou,

dít mé.
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PO DUŠIKÁCH.

Den dušikový, sychravý

se setml; závoj mokravý

se spouští na mrtvých nivy; —
dom šli živí.

Svtélk.i hasnou nad rovy,

tu tam jen ve š!á mlhový

nkteré kmitav svítí

na splyhlé kvítí.

Nad rovy dechu nehne se,

dole tak tvrd díme se;

kdes jenom vzdychne to stenem, —
v tom opuštném.

*
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Vzdech jeden, druhý . . . ; z hlubiny

pak stlumený kvil jediný

se zachvl pes svaté pole: —
v tch šachtách dole.

Dušiky, bledé chudiky,

co svtem šly jak bludiky,

ve vlhkých hrobech se budí:

ta zem tak studí!

Ze stlelých rakví, z hrobních stn

se dobývají hlinou ven,

sedají na rov, až blí

se hbitov celý

!

Tak sama každá! — jeden kvt

dív, ani ted, jim nedal svt . . .

Zda oi od svtel clání.

že tisknou je dlaní? —

Dušiky, bledé chudiky,

se shlukly, — svtem bludiky,—
v pítmí velkého kíže

blíž k sob! — blíže.
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V METELICI.

Moaning, moaning, moaning.

Alfred Teitityson.

Kvílí, kvílí, kvílí

vítr pes širou plá,

vše halí píkrov bílý,

dál padá, padá na; —
Bh toho chra,

kdo nocí jde tcu chvílí!

Svtnice zimomivá,

tam s matkou dti a kmet. —
Dí matka: ,,Poslední skýva,

to málo na nás pt;

tak ji mj dd" —
Dd hlavou kývá a kývá.
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Do okna vichrem to tesklo,

jizbou se mihnul stín,

v kamnech z uhlí to blesklo. —
„Uhelných šachet ze hlubin

mj mrtvý syn!"

kde sedl dd, to stesklo.

Jak ji to projelo mrazem!

,,Dceruško, lek' jsem t snad? —
Mrtvým je daleko na zem; —
— však vdl, pro t má rád!

Jdi, jen jdi spát; —
Bh nkdy poleví rázem."

,Ten hlad a chlad a bída!

tak rád by s nimi to nes; —
však drobtu od úst jim sjídá,

poslední dát chtli mu dnes. —

'

V jizb ni hles;

dech spících s dechem se stídá.

Ven, ven! — kde syká a vje

ten sypký sníh vždy výš. —
Dl erný z nho zeje —

,,V nm ty, mj hochu, spíš,

ty neslyšÍ5 —
a živým blíž je k mrtvým pes závje.'
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Kvílí, kvílí, kvílí

vítr pes širou plá,

vše halí píkrov bílý;

dál padá, padá nan.

Bh toho chra,

kdo nocí jde tou chvíli!
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horník.

Mám povídat, cc Hcrník ek',

když veer dom z práce šel

a chvl se, dvée otevel

a mladou ženu mrtvou zel?

To nevím já, to ví jen On,

jenž slyší v hrudi srdce ston,

když puká, jako pukne zvon

v tmách koby vžní. —

Horník klek'

ty bílé ruce do svých vzal

a celoval je, celoval;

k tm chladným nohám potom se
a ek': ,,To šly jste vera vstíc

mi naposled!"
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Mám povídat, co se mu zdálo

v tu první noc, kde, co se :.talo,

v snách bylo, jak by nebývalo ?

Šli pcspolu pes horský sráz

a kol byl taký zlatý jas!

a náhle ekla: ,,Bda nám!

ten erný Stín zda vidíš tam?

on eká, aby rozved nás." —
A rozved: ona k výšinám

šla za Stínem, — on dol. Mráz

mu projel srdcem: procit . . . sám !

a do jizby msíná zá
té mrtvé plála v tvá.

A povídat mám ješt víc?

— on. Horník, neek' o tom nic,

ni o tom, co se dlo dál. —
On sám hrob žen vykopal,

sám na hbitov ji v rakvi nes,

sám zvoník byl a sám byl knz. —
A pak šel dom, tich a bled,

— však s ní! — jak od svatby se ve.

A nikdo neví ani dnes,

zdali to úsmv nebo žal,

je na té tvái, z níž jde ds.
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KAM J ÍT —

Kam jít !
— tak smutná je ta nedle

v to zimní odpoledne setmlé; —
ach, nejlíp, sestro, bude v kostele.

Tam s pobožným se lidem sejdeme,

se zvukem varhan v jedno splyneme,

v kadidla dýmu Krista najdeme. —

Šly; — šerý dm; — jak Magd je tam as?

ta družka z mládí, jak tak dlouhý ds
již umírá! — však zajdeme tam zas.
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Šly; — tady je ta ada sirotk;

Bh potš ji, tu malou drobotka!

— zas dáš jim njakou tu mlsotku.

Šly; — chudina zde chadne nocí dnem;

daly jsme o vánocích tm a tm,

a jeden nemže pec pomoct všem.

šly; — kde kdo trpí, bys i chtl, i znáš?

kdo z nich zas o tom ví, co žal je náš?

pomodlíme se za n otenáš.

Šly; — u oltáe v kostele stál knz,

planuly svíce, varhan stesk a ples

tak pln zvuel, — zrovna do nebes!

A lidu zbožného byl plný chrám,

dým kadidla se vznášel k výšinám,

s ním lidu zpv; — le Kristus nebyl tam.

Jak vzývali ho tady v kostele,

v to odpoledne smutné nedle

dlel s trpícími v jizb setmlé.
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ANDL.
Paní Angele Fragnerové.

Noc hluboká: dátko spalo,

i ve snách s usmívavou lící;

a vedle matka dímající;

i ve snách se jí o nm zdálo

a slyšela i ve snách tch

šust jeho každý, hles a dech.

Noc hluboká: nad hvzdnou íší,

ve vysokostech nad etherem

bdl Hospodin; — a dole šerem

jak plula zem noní tiší,

posílal na svt setmlý

k dtem své strážné andly.



^73

Dl jeden z nich: Tam skolébané

v sen blahý milé dcko dímá
s líkama, hle, tak ržovýma,

že miluju je. — Mé je, Pane? —
Pán usmál se: ,,Ne, jinam jdi;

tam nad ním jeho matka bdí."



174

mroucí kvtiny.

Emilii.

Na mrtvé srdce mroucí kvtiny

jsme kladli ti, ty kvte pokosený,

kde rostlo jich, jak na luh poroseny

když dechne máj; a každý jediný

v své istot tak prostý, nevinný,

a každý nkomu zde posvcený,

jejž's milovala. — Zrak tvj uzamený

již nezí tchto, v mhavé tišiny

se noe vna. — Úsmv na tvých rtech,

— kvt poslední, jejž tys nám dala tady, —
i ten už zmírá. Co ti vn tch,

jež dává zem, co stesk náš, vk tvj mladý?

V snách bloudíš nebes kvetoucími lady; —
a tak jsi nás tu zapomnla všech.



i;5

SVÉ MILOVANÉ DAÍ SPÁNKEM.

Své milované daí spánkem

po tžké žití únav,

když lidským zrakm za ervánkem

na veer zašli v mrákav.

Jim sejme bím, které nesli,

když denní záe pohledá; —
a ty, kdož cestou v prachu klesli,

otcovskou rukou pozvedá.

A známku viny smyje s ela

kajícnou slzou jejich as

a dá je smrti od andla

v šat nevinnosti odít zas.

Mír nepoznaný v svta boji,

jak zem nemá ho, dá všem

a na vky po denním znoji

jich víka zave blahým snem.
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LABUT.

SI. Mil. Webrové z Prároinii.

Labut bílé po jezeru plynou,

perly, jež pes modrý se atlas šinou,

obláky snžné nebes klenbou sinou, -

labut bílé.

Na dálné hory, slunce sklonem vzíaté,

záivé pruhy k zemi, s nebem spjaté,

se mihotají, — harfy struny zlaté.

Ted slunce zašlo; po veerním vánku

labut bílé, nadchlé od ervánk,

do zamhavených sítin plují k spánku.
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Po vodní pláni, jak se ozechvívá,

ševelem vlnek harmonie snivá

jak ze hlubin a opt s výše splývá.

Hvzdami zdobí obloha se mléná.

Duše se noí v souzvuk nekonena;

myšlénky plují k spánku v utiš vna,
labut bílé.
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DOSLOV.

Tak žil jsem jako jiní; — bratrštji

jen s tmi v jedno snad, kdož vadnou v stínu;

tch vlí silnjší, tch slabší v inu

a v touze nad zem klesaje v prach její.

I moem sn jsem plul a nad peejí

zrak upel mnohou klamncu na vidinu,

a nejsem vinen, lod má pes hlubinu

že nedošla, kam lod silných spjí.

Pec, — ne-li na prázdno mj život vyzní,

kde zem prach kdy stísnil moje jméno,

pro lásku k bdným, tužby výš, sn krásu,

pro hokost slan s bouí ve zápasu

a pro tisíce nocí bdných v trýzni

a dn mých tíži, bud mi odpuštno.
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